
INTERSINDICAL

La  Intersindical-CSC  guanya  les  eleccions
sindicals a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

La Intersindical-CSC va ser la força sindical guanyadora de les eleccions sindicals entre
el personal de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca, que es van celebrar el
dimecres 4 de febrer. Era la primera vegada que la Intersindical-CSC es presentava a les
eleccions en aquest centre adscrit a la Xarxa Hospitalària d'Utilitat Pública (XHUP).

La  Intersindical-CSC, que és la cinquena força sindical a Catalunya i la primera de les
d'obediència  nacional,  va  obtenir  4  dels  13  delegats  que  triaven  els  treballadors  i
treballadores de l'hospital i un 32% dels vots,  esdevenint la primera força en vots i en
delegats al comitè.

Per la seva banda, el sindicat corporatiu AMIC va obtenir 3 representants, la UGT 3, el
SAE 2 i  CCOO 1.   La candidatura de la Intersindical-CSC no va ser la única que es
presentava  per  primer  cop.  També  ho  feien  CCOO  i  SAE.  L'anterior  comitè  estava
composat per 8 delegats d'UGT -que en perd cinc- i 5 de l'AMIC -que en perd dos-. Ara, tot
indica que la presidència del comitè d'empresa, que fins ara ostentava UGT, recaurà en un
dels quatre representants de la I-CSC.

Un  dels  delegats  a  l'Hospital  Comarcal  de  la  Intersindical-CSC,  l'auxiliar  d'infermeria
Sergi Farreras, va explicar que "hem assolit el doble repte que ens havíem marcat com a
força sindical, potenciar la nostra representativitat i que el nostre potencial ens permeti a
partir d'avui tirar endavant les nostres propostes, que han rebut un suport majoritari entre
els nostres companys i companyes". 

Si voleu més informació sobre aquest assumpte us podeu posar en contacte amb Nèstor
Sastre, responsable de l'àrea de Sanitat de la Intersindical-CSC, als telèfons 934 813 660
i 617 279 069.
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